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ملخص حياته:
البابا فرنسيس (بالالتينية،)Franciscus :
ولد باسم خورخي كاريو بيرجوليو ،هو بابا الكنيسة الكاثوليكية بالترتيب السادس والستون بعد
،بدءا من  31مارس  .3131وبحكم كونه البابا ،فهو خليفة بطرس ،وأسقف روما ،ويشغل
المائتين ً
سيد دولة الفاتيكان.انتخب البابا فرنسيس في أعقاب مجمع انتخابي هو
عدة مناصب أخرى منها ّ

األقصر في تاريخ المجامع المغلقة.
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ويعتبر الحبر األعظم ،أول بابا من العالم الجديد وأمريكا

الجنوبية واألرجنتين ،كما أنه أول بابا من خارج أوروبا منذ عهد البابا غريغوري الثالث (- 213
.)243يعتبر البابا راهب ،ليكون أول بابا راهب منذ غريغوري السادس عشر ،وهو عضو في الرهبنة

اليسوعية ،ليكون بذلك أول بابا يسوعي ،التي تعتبر من أكبر منظمات الكنيسة الكاثوليكية وأكثرها
تأثير وفاعلية .يحسب البابا على الجناح اإلصالحي ،في الكنيسة،وقد شغل منصب رئيس أساقفة
ًا
بيونس آيرس قبل انتخابه بابا ،وكان يوحنا بولس الثاني قد منحه الرتبة الكاردينالية عام .3113
تأسيا بالقديس فرنسيس األسيزي ،أحد معلمي الكنيسة الجامعة« ،والمدافع
اختار البابا اسم فرنسيس ً
عن الفقراء ،والبساطة ،والسالم» .تم تنصيب البابا بشكل رسمي في ساحة القديس بطرس يوم 39
مارس  ،3131في عيد القديس يوسف في قداس احتفالي؛ وعرف عنه على الصعيد الشخصي
وكذلك كقائد ديني ،التواضع ودعم الحركات اإلنسانية والعمل على تحقيق العدالة االجتماعية
حبر أعظم ،ألغى الكثير من
وتشجيع الحوار والتواصل بين مختلف الخلفيات والثقافات .بعد انتخابه ًا
التشريعات المتعلقة بالبابوية على سبيل المثال أقام في بيت القديسة مرثا ال في المقر الرسمي في
القصر الرسولي ،ووصف بكونه "البابا القادر على إحداث تغييرات".
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حياته المبكرة:
خورخي ماريو بيرجوليو ،ولد في بوينس آيرس لماريو خوسيه بيرجوليو وريجينا سيفوري ماريا في
مهاجر من إيطاليا ،وأما والدته
ًا
عائلة مكونة من خمسة أطفال ،وهو أكبر أشقائه األربعة ،كان والده
أيضا حسب تصريح لشقيقة البابا ،فإن
فهي ولدت في األرجنتين غير أنها من أصول إيطالية جنوية ً

متحكما
السبب الرئيسي للهجرة من إيطاليا إلى األرجنتين كان الهروب من النظام الفاشي الذي كان
ً
في إيطاليا؛ شقيقة البابا وتدعى ماريا إيلينا هي الوحيدة من أسرة البابا المتبقية على قيد الحياة .عمل

والده في السكك الحديدية أما والدته فكانت ربة منزل .خالل مراهقته المكبرة أصيب البابا بالتهاب

الحقا ويؤدي إلستئصال رئته اليمنى حين كان
رئوي حاد بنتيجة العدوى ،وهو ما سيؤثر على صحته ً
كاهنا .منذ طفولته وشبابه ،عرف عن البابا شغفه باألفالم ،والموسيقى الشعبية في األرجنتين
ً
واألوروغواي ،ورقص التانجو ،ومتابعته كرة القدم ،وحبه تشجيعها،بشكل خاص نادي برشلونة.

تلقى البابا تعليمه اإلبتدائي في مدرسة لآلباء الساليزيان في إحدى ضواحي بيونس آيرس ،أما
ال درجة
مدرسته اإلعدادية فكانت متخصصة في التقنيات الكيميائية ،وتابع دراسته الجامعية محص ً
الماجستير في الكيمياء في جامعة بوينس آيرس ،وعمل لثالث سنوات سنوات ضمن مجال

اختصاصه في أحد المخابر في العاصمة األرجنتينية .وتشير بعض المصادر إلى حصوله على
شهادات دراسة عليا في الكيمياء في وقت الحق من جامعة بيونس آيرس ،غير أنه في سجل حياته

الرسمي الذي نشره الفاتيكان لم تذكر جامعة بيونس آيرس .منذ شبابه اختلط البابا بالطقوس الشرقية،
من خالل صداقة جمعته مع أحد الكهنة المتبعين للطقس البيزنطي.

قبل البابوية
في الرهبنة اليسوعية
فانضم إلى
عاما،
ّ
بعد ثالث سنوات ،قرر برجوليو الولوج في السلك الكنسي وله من العمر ً 33
الرهبنة اليسوعية في  33مارس  ،3921ودرس العلوم اإلنسانية والالهوتية في سانتياغو في تشيلي،

رسميا عامالً في الرهبنة .بعد إنهاء
عضوا
وأشهر نذوره الرهبانية في  33مارس  ،3921ليغدو بذلك
ً
ً
دراساته األولى في تشيلي ،عاد إلى األرجنتين ليتابع دراساته في الفلسفة والالهوت في المعهد
اإلكليركي في ديفيتو فيال ثم في جامعة سان ماكسيمو دي مغيل والتي حصل منها على

البكالوريوس ،وتابع دراساته في األدب وعلم النفس بين عامي  3922 - 3924في جامعة ديال
أنماكيوالدا في سانتا في ،وتخرج منها.
كاهنا في  31ديسمبر  ،3929من قبل رئيس
في عام  3922أنهى برجوليو دراسته الالهوتية ،وسيم ً
تعرض البابا لوعكة
األساقفة خوسيه كاستيانو .في العام نفسه ،وبعد فترة وجيزة من رسامته
ً
كاهنا ّ

صحية حادة دفعت إلى استئصال إحدى رئتيه بعد نزاع دام ثالثة أيام "بين الحياة والموت" كما قال
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ودرس في كلية الفلسفة والالهوت في جامعة سان
في وقت الحق .أصبح البابا أستا ًذا في الالهوتّ ،
ثم كأستاذ في الالهوت؛ وكان قد أقام
ميغل في مدينة بيونس آيرس ،بداية كمحاضر مبتدئ ومن ّ
المحطة األخيرة للتدريب الروحي للرهبان الجدد حسب قواعد الرهبنة اليسوعية في إسبانيا ،ومكث فيها

إقليميا للرهبنة اليسوعية في األرجنتين.
ئيسا
ً
حتى اختياره ر ً
بدءا من  33أبريل ،3921
اختير برجوليو بمنصب الرئيس اإلقليمي للرهبنة اليسوعية في األرجنتين ً
استمر في شغل المنصب حتى  3929في نهاية واليته .خالل رئاسته الرهبنة اإلقليمية ،عّلم البابا
و ّ
وحاضر في عدد من المحافظات األرجنتينية ،وبعد نهاية واليته عاد إلى التدريس في جامعة سان
ميغل وغدا عميد المعهد الالهوتي في سان ميغيل ،وعمل في هذا المنصب حتى عام  ،3912حين
انتقل إلى فرانكفورت في ألمانيا لإلشراف على أطروحة الدكتوراه فيها بطلب من الرهبنة اليسوعية،
المعرف الروحي في جامعة مدينة قرطبة األرجنتينية،
وحين عودته ّ
عين المدير و ّ
فترة دراسته في ألمانيا على تقوية العمل الرعوي لديه وكذلكالروحانية المريمية.
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في حين ساهمت

رئيسا ألساقفة بيونس آيرس الكاريدنال برجوليو عام .8002
ا
مساعدا لرئيس أساقفة بيونس آيرس
في عام  3993اختاره البابا يوحنا بولس الثاني ليكون أسقفًا
ً
عين برجوليو القائم باألعمال الفعلي ألبرشية
الكاردينال أنطونيو كاراكينو .في  1يونيو ّ ،3992
بيونس آيرس مع حق الخالفة التلقائية بعد تقدم رئيس أساقفتها في السن وتعثر صحته ،وسرعان ما

توفي في  31فبراير  3991ما فسح في المجال أمام برجوليو ليغدو خليفته في رئاسة أساقفة المدينة
بعد شغور منصب رئيس األساقفة ،واحتفل بتنصيبه الرسمي في  2نوفمبر  3991وجمعت إلى
مهامه مهمة اإلشراف على الكنائس الكاثوليكية الشرقية ،وقد صدر كال التفويضان عن البابا يوحنا

بولس الثاني .اشتهر الكاردينال بورجوليو ،بالتواضع ،والمنافحة عن العدالة االجتماعية ،والمحافظة
في شؤون العقيدة .ساهم نمط حياته ككاردينال في تكريس صورته كمتواضع ،إذ اكتفى بالعيش في
ال من مقر رئاسة األساقفة الفخم ،وتخلى عن سيارة الليموزين مع سائق شخصي،
شقته الصغيرة بد ً

واكتفى بوسائل النقل العام.

عددا من المضافات
كانت مرحلة رئاسته ألبرشية بيونس آيرس ،إصالحية وهامة ،فاستحدث البابا ً
والمباني الكنسية والمكاتب اإلدارية واإلرشادية ،وعرف بكونه "رجل منفتح ،يتقبل كل اآلراء ،ويدعم
الحوار ،ويسعى لتحقيق العدالة االجتماعية" .زاد البابا من حضور الكنيسة في المشهد العام ،وزاد من
مساهمات الكهنة والرهبان والراهبات في العمل المدني ،وأطلق تصريحات تؤيد زواج رجال الدين،
مساهما بشكل
ووصف الكهنة الذين يرفضون عماد األطفال المولودين من غير الزواج «بالمنافقين»؛
ً
قوي في حركة التبشير اإلنجيلية ،وفي الحوار المسكوني والهوت التحرير ،وكان من طالبي دعوى
تقديس الشهداء اليسوعين في السلفادور عام  .3112ومنذ تلك المرحلة كان البابا يحتفل برتبة
خميس األسرار ،حيث تشمل الرتبة استذكار غسل المسيح ألرجل تالميذه ،في السجون أو
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المستشفيات أو دور رعاية الفقراء أو سواها من ميادين العمل االجتماعي ،وهي العادة التي حافظ
سجينا أعمارهم بين 33 - 34
سجنا لألحداث وغسل أقدام 33
ً
عليها بعد انتخابه بابا ،حين زار ً
سنة بينهم فتاتان ،وهو حدث هو األول من نوعه ،إذ لم يمارس أي بابا من قبل غسل أقدام النساء،

إن اثنين من المسلمين منهم إحدى الفتيات كانوا من
أو غير كاثوليك في إطار هذا الطقس ،إذ ّ
اضحا بطقوس الكنائس الشرقية
أيضا ،أظهر البابا
ضمن االحتفال .خالل كونه
ً
اهتماما و ً
أسقفا ً
ً
فاهما ليتورجيتها بشكل جيد" ،وعرف عن صداقته للجالية اللبنانية.
" ً
في عام  3112بعد يومين فقط من مرسوم بندكت السادس عشر باإلمكان باالحتفال بالقداس اإللهي

أساسا بإمكانية التوجه نحو
وفق قواعد مجمع ترنت - ،أي دون إصالحات المجمع الفاتيكاني الثاني،
ً
الشرق والتالوة باللغة الالتينية  -كان برجوليو أحد أوائل األساقفة في العالم يقوم باألمر ،ومن ثم
يوما في األسبوع لالحتفال بالقداس وفق صيغة ما قبل المجمع الفاتيكاني الثاني .في
خصص ً
قدم استقالته للبابا بندكت السادس عشر،
عاماّ ،
ديسمبر  ،3133حين بلغ برجوليو من العمر ً 22
غير أن البابا رفض االستقالة.

شعار الكاريدنال برجوليو.
بعد تعيينه رئيس أساقفة بثالث سنوات ،في عام  ،3113اختار يوحنا
ال ،وعينه في خمس وظائف إدارية في الكوريا
بولس الثاني كاردينا ً
الرومانية ،هي عضوية مجمع العبادة اإللهية وتنظيم األسرار ،وعضو
مجمع اإلكليروس ،وعضو مجمع مؤسسات الحياة المكرسة وجمعيات

الحياة الرسولية ،وعضو في المجلس الحبري للعائلة ،وعضو في مجلس
أساقفة أمريكا الجنوبية .حل الكاردينال بيرجيليو محل الكاردينال إدوارد إيغان الذي عاد إلى نيويورك
ووفقا لصحيفة هيرالد
في أعقاب أحداث  33سبتمبر بمنصب أسقف التسجيل في سينودس األساقفةً ،
الكاثوليكية ،خلف بيرجيلو "انطباع إيجابي كرجل يقبل التواصل والحوار".
احدا من الكرادلة ذوي الحظوظ الكبرى لخالفته
بعد وفاة البابا يوحنا بولس الثاني ،اعتبر برجوليو و ً
أن برجوليو حصل على ثاني أكبر عدد من
في المجمع المغلق  ،3112وقد نشرت تقارير صحفيةّ ،
األصوات بعد جوزيف راتزنجر .وبنتيجة ذلك ،طلب الكاردينال برجوليو ،ممن انتخبه عدم التصويت

له ،ما ساهم في فوز جوزيف راتزنجر باسم البابا بندكت السادس عشر .كان برجوليو من المشاركين
في جنازة البابا يوحنا بولس الثاني ،وأحد أعضاء مجمع الكرادلة البارزين في إدارة مرحلة شغور

عضوا في مجلس
الكرسي الرسولي ]14[.بعد انتخاب البابا بندكت السادس عشر ،انتخب برجوليو
ً
ئيسا للمؤتمر
األساقفة في أعقاب سينودس األساقفة لعام  .3112في  1نوفمبر  3112انتخب ر ً

األسقفي األرجنتيني في والية تستمر ثالث سنوات بين  3111 - 3112ثم أعيد انتخابه باألغلبية
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ئيسا للجامعات الحبرية الكاثوليكية
الساحقة من أساقفة األرجنتين ،وبعيد إعادة انتخابه انتخب ً
أيضا ر ً
في األرجنتين.
ئيسا ألساقفة بيونس آيرس ،في لقاء مع رئيسة األرجنتين كريستينا فرنانديز
البابا فرنسيس حين كان ر ً
دي كيرشنر.
في  32أبريل  ،3112قدم أحد المحامين دعوى قضائية ضد الرهبنة اليسوعية والكاردينال برجوليو
بتهمة التقاعس ،على خلفية خطف اثنين من الكهنة اليسوعيين من قبل البحرية خالل الحرب القذرة
عام  ،3922والذين وجدوا على قيد الحياة بعد خمسة أشهر من اختطافهم ،إنما بحالة أشبه بفقدان

الوعي؛ بكل األحوال رفضت المحكمة الدعوى من أساسها ولم تفض لشيء .وبحسب سيرجيو روبين،
كتابا عن حياة الكاردينال برجوليو ،فإن موقف بورجوليو يعكس "موقف
وهو مؤلف وضع عام ً 3131
أن "بعض
الكنيسة ودورها خالل الديكتاتورية العسكرية األخيرة" ،في حين اعتبر خبير أرجنتيني ّ
الكهنة التزموا الصمت وبعض رجال الدين كانوا شركاء ،وبعض أعضاء األسقفية كانوا مؤيدين

[]42
وفقا
للسلطة الديكتاتورية ،لكن كل هذا ال ينطبق على البابا؛ الرجل الذي ال يؤخذ عليه أي شيء".
ً
لصحيفة اإلسبراتو ،فإن برجوليو طلب عام  3111إضافة دعم "النظام الديكتاتوري" بوصفه خطيئة

قام بها عدد من رجال الكنيسة ،وقال أن كنيسة األرجنتين يجب أن ت ّكفر عما فعله بعض أبنائها،

وحسب صحيفة الواشنطن بوست فإن آخر ما قام به البابا قبل نهاية واليته كرئيس مجلس األساقفة
الكاثوليك األرجنتيني ،االعتذار عن "التقاعس" في تحقيق رسالة اإلنجيل االجتماعية خالل مرحلة

الديكتاتورية العسكرية في البالد ،ليكون بذلك أول شخصية رسمية تقدم اعتذارها.

أليسا أوليفيرا ،وهي من كبار إعالميي األرجنتين ،التقت البابا عدة مرات خالل عمله في األرجنتين،
وناقشت قضية موقفه خالل تلك المرحلة ،قالت" :لم يكن باستطاعته فعل شيء ،ليس من السهل
التفكير بأنه قادر على فعل شيء" .بكل األحوال ،فإن أحد الكهنة الذي ال زال على قيد الحياة في
نهائيا ،بينما قال الكاهن اآلخر الذي توفي عام  3111أن برجليو
ألمانيا قال أن القضية قد أغلقت
ً
شيئا" .البابا نفسه ،أخبر وسائل إعالمية خالل تلك الفترة أنه "عمل
"عارض بشدة غير أنه لم يفعل ً
من خلف الستارة وفي السر ،من أجل إطالق سراح المخطوفين وجميع معتقلي الرأي" ،كما كشف في
المقابلة نفسها عام  3131عن كونه يعطي أوراق هويته الخاصة لمن يشبهه حتى يتمكن من الفرار

مالحقا من قبل الحكومة ألسباب سياسية .أدلوفو إسكوافيل ،الحائز على
من األرجنتين إذا ما كان
ً
جائزة نوبل للسالم عام  ،3911قال "ال عالقة للبابا بالنظام الديكتاتوري ،ولم يدعمه" ،كما قالت
غراسييال فرناندز ميجيدي ،وهو عضو في البرلمان األرجنتيني ،ومدافعة عن حقوق اإلنسان ،أنه ال

وصرح ريكاردو لورينزيتي
يوجد أي دليل يدل أن برجوليو دعم النظام الديكتاتوري في األرجنتين؛
ّ
تماما من أي تواطئ مع النظام الديكتاتوري
رئيس المحكمة العليا في األرجنتين أن "برجوليو بريء ً
في األرجنتين".
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العالقة مع الحكومة
افر من ق اررات الحكومة ،خالل احتجاجات
عددا و ًا
عارض البابا خالل رئاسته أبرشية بيونس آيرس ً
 3113انتقد برجوليو طريقة تعامل الشرطة وو ازرة الداخلية مع المتظاهرين .وفي عام  3114وجه
انتقادات للرئيسنيستور كيرشنير خالل االحتفال بقداس العيد الوطني ،ما دفع إللغاءه في السنوات
الالحقة ،وفي عام  3111انتقد البابا السياسة الحكومية تجاه المزراعين ودعا لدعم الريف

قانونا يتيح للمثلين الزواج وتبني األطفال ،كما شارك عام
األرجنتيني ،وفي عام  3131عارض بشدة ً
 3133في الذكرى الثالثين لحرب الفوكالند .وعلى صعيد عالقة النشاط السياسي باألخالق ،فإنه

حض "المشرعين ،ورؤساء الحكومات ،والعاملين في مجال الصحة" على تبني قوانين تحفظ حقوق
ّ
الحياة منذ الحبل ،ودعا للعمل وفق مبادئ الكنيسة الكاثوليكية بشأن اإلجهاض وغيره من القضايا،
وقال "إن الناس ال يستطيعون تبوأ المناصب ،وفي الوقت نفسه السماح بارتكاب جرائم خطيرة ضد
الحياة والعائلة ،وهذا ينطبق بشكل خاص على المشرعين والحكام" .في حين أدى معارضته زواج

المثليين لصراع مع الرئيس األرجنتينية كريستينا فرنانديز دي كيرشنر ،التي وصفت تفكير الكنيسة
محظور في األرجنتين .بعد انتخابه
ًا
بأنه "من القرون الوسطى" ،بكل األحوال فإن اإلجهاض ال يزال
بابا ،كانت الرئيسة كيشنر أول زعيم دولة يلتقي به البابا في لقاء خاص على مائدة الغداء ،وتبادل
خالله الطرفان الهدايا التذكارية ،فيما يشكل أساس تحسين العالقات.

انتخابه بابا

البابا فرنسيس يطل إلول مرة بعد انتخابه من شرفةكاتدرائية القديس بطرس بتاريخ  31مارس
.3131في  33فبراير  3131ومع بدء الصوم الكبير في الكنيسة الكاثوليكية تقدم البابا بندكت
السادس عشر باستقالته بدافع التقدم بالسن ،بعد حبرية دامت قرابة ثمان سنوات .البابا اختار أن
بدءا من  31فبراير  .3131بموجب التقاليد الفاتيكانية فإن المجمع
تدخل استقالته ّ
حيز التنفيذ ً
عدل أحكام هذا القانون
يوما على األقل من وفاة البابا ،غير أن البابا ّ
المغلق ينعقد بعد خمسة عشر ً
التنظيمي في حالة االستقالة بحيث يمكن تقديم موعد المجمع المغلق؛ بحيث يمكن التئامه وانتخاب

حيز
بابا قبألسبوع اآلالم وعيد الفصح بين  13 - 34مارس  .3131مع سريان استقالة البابا ّ
التنفيذ ،انعقدت الجمعية العامة لمجمع الكرادلة في  4مارس ،وحددت يوم  33مارس موعد بدء
المجمع .في  33مارس  ،3131احتفل الكرادلة بالقداس اإللهي في كاتدرائية القديس بطرس في
الفاتيكان ،وألقى عميد مجمع الكرادلة الكردينال آنجيلو سوداني عظة شدد فيها على أهمية أن "يمنح

جديدا" ،ووجه فيها التحية إلى البابا الفخري بندكت السادس عشر ،وتمنى أن
اعيا
ً
ّ
الرب كنيسته ر ً
قصير .بعد الظهر ،توجه الكرادلة إلى كنيسة سيستين في موكب جماعي ،مع
ًا
يكون المجمع المغلق
ثم هلمّ أيها الروح الخالق بالالتينية ،ثم أقسموا بحفظ السرّية ،قبل أن تبدأ
ترتيل طلبة جميع القديسين ّ
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أولى جلسات التصويت ،والتي لم تفض إلى نتيجة فتصاعد الدخان األسود من مدخنة الكنيسة
السيستينية مساء ذلك اليوم .في اليوم الثاني لعقد المجمع ،لم تفض الجولتان الصباحيتان لتأمين
مجددا ،مساء يوم  31مارس  3131وبعد الجولة الرابعة،
أغلبية الثلثين ،فانبعث الدخان األسود
ً
توصل الكرادلة الناخبون لتأمين أغلبية الثلثين للكاردينال بورجوليو ،فغدا بذلك الحبر المنتخب،
مؤذنا بالخبر ،في واحد من
وتصاعد الدخان األبيض من كنيسة سيستين ،بموجب األعراف
الكنسية ً
ّ
أقصر المجامع المغلقة في تاريخ الكنيسة؛ كذلك قرعت األجراس وهو تقليد أرساه البابا يوحنا بولس

الثاني؛ وكان اسم الكاردينال األرجنتيني من بين األسماء المطروحة كمرشح رئيسي في الصحافة
ووسائل اإلعالم
بعد تصاعد الدخان األبيض وقرع األجراس ،أطل الكاردينال بمرتبة رئيس الشمامسة جون لوي توران
أطل البابا
على ساحة القديس بطرس إلعالم الحشود باسم البابا الجديد ،بعد حوالي نصف ساعة ّ
على الحشود وخال ًفا للتقليد افتتح كالمه بعبارة مساء الخير ،كما وبشكل غير متوقع طلب الصالة
من أجل سلفه بندكت السادس عشر ،وكذلك طلب من الجماهير "أن تصلي كي يبارك اهلل أسقف

روما" ،قبل أن يقوم بتوجيه التحية التقليدية إلى المدينة والعالم.
االسم البابوي

القديس فرنسيس األسيزي ،معلم للكنيسة الجامعة ،ومصلح ،عرف بدفاعه عن الفقراء.باختياره اسم
اسما استعمله أحد
فرنسيس ،كان البابا أول حبر منذ عهد البابا الندو ( )934 - 931ال يختار ً
تأسيا بالقديس فرنسيس األسيزي،
أسالفه ،كما كان أول بابا يتسمى باسم فرنسيس .التسمية جاءت ً
هاما في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية" ،صحيفة التلغراف قالت" :إن اختيار البابا لهذا
الذي "لعب ًا
دور ً
االسم بالذات يكشف عن الخلفية التي جاء منها ،وطريقته المتوقعة إلدارة الكنيسة ولكنه في الوقت

صعب من مهمته في المرحلة المقبلة ،... ،إذ يعرف القديس فرنسيس ،الذي بزغ اسمه في
ذاته ّ
القرن الثالث عشر بأنه كان من أتباع التيار اإلصالحي في الكنيسة ،وقد ترك حياة الترف واختار
حياة الزهد تارًكا عائلته وأصدقاءه ،وبدأ بالدعوة إلى مساعدة الفقراء ونادى بإعادة بناء الكنيسة" .وقد
أشار األب غيليرمو ماركو أقرب مساعدي البابا ،أنه اختار "هذا االسم من أجل محاربة الفقر،

يسوعيا،
اهبا
ً
فلطالما كان من كبار المعجبين بفرنسيس االسيزي" .كذلك األمر ،فإن البابا بوصفه ر ً
يما للقديس فرنسيس كسفاريوس ،اإلسباني ،وأحد مؤسسي الرهبنة
يأتي اختياره اسم فرنسيس تكر ً
اليسوعية التي ينتسب إليها البابا .خالل لقاءه مع الصحفيين واإلعالميين بعيد انتخابه قال البابا أن
االسم الذي اختاره على أسم القديس فرنسيس األسيزي المدافع عن الفقراء وقال البابا أنه يريد "كنيسة

أيضا إلى القديس فرنسيس بوصفه رجالً يدافع عن السالم في عالم
فقيرة ،وتدافع عن الفقراء" ،وأشار ً
تتقاذفه الحروب" وعن دفاعه ومحبته للطبيعة في عالم يتجه نحو التلوث.
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الشعار البابوي
ئيسا
حافظ البابا فرنسيس على السمات األساسية في الشعار الذي كان قد اختاره منذ أن كان ر ً

لألساقفة .شعار البابا فرنسيس ،كسلفه بندكت السادس عشر اعتاله تاج أسقف عادي التاج المثلث
الذي كان قد ألغي أيام بولس السادس؛ كما حافظ على الخلفية الحمراء والذهبية .الدرع الذي يتوسط
الشعار ،توسطه شعار الرهبنة اليسوعية التي ينتمي إليها البابا ،والتي تشير إلى المسيح وتحوي ثالث

أساسا هو عبارة عن
أحرف التينية هي اختصار المسيح مخلص اإلنسان ،شعار الرهبنة اليسوعية
ً
شمس ساطعة يتوسطها أحرف التينية تختصر العبارة السابقة .إلى األسفل من درع الشعار ،نحو

اليمين وضع عنقود عنب تشير إلى القديس يوسف ،الذي يرمز إليه في تراث أمريكا الالتينية بثمرة
إن "نجمة البحر" إحدى ألقابها
العنب ،أما إلى اليسار وضعت نجمة تشير إلى مريم العذراء إذ ّ
التكريمية في الكنيسة الكاثوليكية .الشعار المكتوب للبابا ،هو الرحمة واالختيار (بالالتينية:

أيضا "بالرحمة ،اختاره" أو "ألنه
 )Miserando atque eligendoوالتي من الممكن أن تترجم ً
نظر إليه من خالل عيون الرحمة اختاره" ،شعار البابا مقتبس من عظة للقديس بيد المبجل أحد
معلمي الكنيسة الجامعة حول اختيار المسيحللقديس متى من متى .31-9 :9

ردود الفعل على انتخابه
اعتبرت الصحافة اإليطالية انتخاب البابا فرنسيس "ثورة في تاريخ الكنيسة" ،في حين شهدت مسقط
رأسه األرجنتين "احتفاالت صاخبة" ،بينما اعتبر الرئيس األمريكي باراك أوباما أنه "يحمل رسالة
المحبة التي ألهمت العالم منذ أكثر من ألفي عام ،والتي نرى من خاللها وجه اهلل" ،وبشكل عام فقد

رحبت جميع دول العالم التي تتبادل التثميل الدبلوماسي والعالقات مع الفاتيكان بانتخابه ،وكذلك
رؤساء الطوائف المسيحية األخرى ،فيما وصف بكونه «ترحيب دولي واسع» .في حين اعتبرت
صحيفة الجارديان ،أن وجه البابا فرنسيس «غطى أغلفة األغلبية الساحقة من صحف
العالم».وبشكل عام ،فقد شارك في تغطية المجمع المغلق  -دون إطاللة البابا األولى 3111 -

احتل الحدث المركز الثاني بأكثر التغريدات على موقع
شبكة تلفزيونية و 2111مراسل صحفي ،و ّ
تويترفي تاريخ الموقع ،بمعدل  312.111تغريدة في الدقيقة ]11[.كما أطلقت أغنية بالبرتغالية
ترحيبا بانتخاب البابا الجديد ،وقامت بلدية بيونس آيرس ،بإطالق
واإليطالية بعنوان كيف تستطيع؟
ً
اسمه على شارع كاتدرائية المدينة ،حين كان يخدم قبل انتخابه ،وكذلك مدارس والجامعات التي درس
فيها.
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التنصيب
آالف المؤمنيين يحتشدون في ساحات العاصمة األرجنتينية لمتابعة القداس اإلحتفالي عبر الشاشات
منصبا من تاريخ انتخابه ،غير أن العادة درجت
فإن البابا يعتبر
العمالقة.بحسب القانون الكنسي ّ
ً
قداس بدء الخدمة البابوية" والمشهور في اإلعالم باسم "التنصيب" .تقلّد البابا وظيفته
على وجود " ّ

بشكل رسمي في قداس إحتفالي تاله استقبال رسمي للوفود المشاركة في  39مارس  3131في
ساحة القديس بطرس ،واختار البابا "الحماية" ليكون موضوع عظته ،التي جاءت في عيد القديس
يوسف "حامي العائلة المقدسة" .ودعا فيه "جميع الذين لديهم مناصب مسؤولية في الحياة االقتصادية
والسياسية واالجتماعية ليكونوا حماة الخلق ،والبيئة ،واألطفال ،والمسنين ،والمحتاجين" ،و"التصدي
لعالمات الدمار في الخلق".حضر القداس نحو  311.111شخص باإلضافة إلى وفود وزعامات
دينية وسياسية من جميع أنحاء العالم ،وقد حضره البطريرك برثلماوس األول وهي المرة األولى التي
بين متساويين للكنائس األرثوذكسية الشرقية منذ االنشقاق
يحظر فيها بطريرك القسطنطينية المتقدم ّ
الكبير عام  ،3124بكل األحوال فإن الخطوة تأتي ضمن الحوار المسكوني.
في األرجنتين ،أعلنت المناسبة عطلة رسمية في المدارس والدوائر الحكومية لكي يتمكن الطالب
والموظفين من مشاهدة الحفل ،ووصفه المسؤولين في مدينة بيونس آيرس بأنه "أحد األحداث التي
حصلت لدولة األرجنتين" ،ونصبت شاشات تلفزيونية عمالقة في ساحات بيونس آيرس ليتمكن

اتصل البابا الحشود في بيونس آيرس في مكالمة هاتفية كانت تمام
الجميع من المشاهدة ،وقد
ّ

كثير.
فجر بالتوقيت المحلي قائالً" :ال تنسوا هذا األسقف الذي رغم بعده يهتم بكم ًا
الساعة ً 1.11ا
صلوا ألجلي".
بابويته
تعديالت التشريفات البابوية
ُعرف البابا فرنيس منذ أن كان رئيس أساقفة بالبساطة والبعد عن التكلف في التقاليد .خالل األيام
األولى من حبريته أجرى تعديالت عديدة على التقاليد البابوية ،كمثال احتفظ بالصليب الحديدي الذي
أطل بغفارة  -بطرشيل
كان يرتديه كرئيس أساقفة ولم يرتد الصليب الذهبي الذي ارتداه سابقيه .كما ّ
 -عادية بيضاء اللون ،بدالً من الحمراء التي يفرضها التقليد .خالل استقباله الكرادلة في اليوم األول

اقفا غير جالس على عرشه ،كما توجه لمصافحة بعض الكرادلة
بعد انتخابه ،استقبل البابا الكرادلة و ً
مغادر مصطبة وقوفه المدعوة العرش البابوي .وخرق مجموعة أخرى من قواعد البرتكول المتعلقة
ًا

باستقبال الكرادلة وكذلك السفراء ،ورفض اإلقامة في القصر الرسوليالمقابل لساحة القديس بطرس،
وفضل اإلقامة في بيت القديسة مرثا ،وهو نزل صغير الستقبال ضيوف الفاتيكان ،ليكون بذلك أول

دائما لسكناه ،األب فريدريكو لومباردي
بابا منذ بيوس العاشر ال يتخذ من القصر الرسولي ًا
مقر ً
الناطق باسم الركسي الرسولي ،قال بأن البابا ،الذي أقام في بيت القديسة مرثا خالل انعقاد المجمع
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المغلق مع الكرادلة ،سيستمر في اإلقامة في غرفته التي شغلها خالل انعقاد المجمع بعد انتخابه،
ولن يستخدم القصر الرسولي إال لإلطاللة على الحشود يومي األحد واألربعاء كما هي العادة .وخالل
احتفاالت عيد الفصح لعام  3131لم يوجه البابا التحيات التقليدية التي تكت عادة بـ  22لغة ،على

الرغم من طباعتها.

اإلصالحات في الكوريا الرومانية
أقر البابا
على الصعيد التعديالت واإلصالحات في الكوريا الرومانية ،فإنه في  32مارس ّ 3131
كافة الموظفين في دوائر الكرسي الرسولي في مراكزهم السابقة لحين "صدور تعيينات جديدة" ،في

جديدا لمجمع
أمينا
تير
عين البابا ألفريد جوسيب سكر ًا
ً
عين البابا ً
شخصيا له .في  2أبريلّ ،
اليوم نفسه ّ
ً
الرهبنات وجمعيات الحياة الرسولية بعد شغور دام لعدة أشهر؛ ألغى البابا المكافآت التقليدية التي
تدفع للموظفين في الفاتيكان بعد انتخاب البابا الجديد والتي يقدر مجموعها بعدة ماليين من اليورو،
مجلسا استشارًيا من
عين البابا
واستعاض عنها بالتبرع للجمعيات الخيرية .في  31أبريل ّ 3131
ً
ثمانية كرادلة ،بوصفهم "مجلس استشاري" يقدم النصح والمشورة دون أن يكون لهم حق إصدار
الق اررات ،تشكيل المجلس جاء متوافقًا مع فلسفة البابا بخصوص "جماعية اتخاذ الق اررات" .أما العمل
األساسي الذي أنيط بالمجلس هو إعادة النظر في الدستور الرسولي المنظم للكوريا الرومانية،
ومعالجة النقد الموجه لها؛ وسيجتمع المجلس للمرة األولى بين  1-3أكتوبر .وصفت الصحافة

اإليطالية القرار بأنه "يمثل ثورة في حد ذاته" ،التقارير الصحفية أفادت بأن نظام السرّية والغموض
الذي يحيط باإلدارة الفاتيكانية سيكون من األمور الهامة التي ستناقش اللجنة كيفية معالجتها.
تطويب قديسين
في  33مايو  3131احتفل البابا بأول عملية تطويب قديسين خالل واليته ،شملت القديسة لو ار من
كولومبيا ،والقديسة ماريا غوادالوبي غارسيا زافاال من المكسيك وشهداء أوترانتو من إيطاليا؛ وقال
البابا خالل اإلعالن" :عندما نعلن قداسة شهداء أوترانتو ،نسأل اهلل الدعم للكثير من المسيحيين
الذين ما زالوا يعانون من العنف ،ليمنحهم الشجاعة والقوة للرد على الشر بالخير".
التعليم الالهوتي
بأن" :زمن الشهداء لم
خالل عظاته ركز التعليم الالهوتي للبابا على الشهادة في المسيحية ،قال البابا ّ
ينته ،... ،في الكنيسة أعداد كبيرة من الرجال والنساء الذين يتعرضون للوشاية ،ويضطهدون،
وتقتلهم الكراهية للمسيح :فمنهم من قتل النه كان يعلم المبادىء المسيحية ،ومنهم من قتل ألنه كان

يحمل الصليب .وفي عدد كبير من البلدان ،كانوا ضحايا الوشاية وتعرضوا لالضطهاد ،وهم اخوتنا
واخواتنا الذين يتألمون في زمن الشهداء" .كما دعا للصالة من أجل "جميع المسيحيين الذين
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أيضا على أهمية ترسيخ "ثقافة
يتعرضون لالضطهاد من أجل اسم المسيح" ،شدد البابا خالل عظاته ً
بأن
التالقي" بدالً من ثقافة التنابذ والخالفات والسالم .وجهة نظر البابا للسلطة ،عبر عنها بالقول ّ
"السلطة الحقيقية هي في الخدمة".

أيضا على الرحمة "أقوى رسالة من الرب"،وهو ما ينسجم
يركز البابا فرنسيس في تعليمه الالهوتي ً
يمل من أن
مع اختياره الرحمة كشعاره البابوي .خالل إحدى عظاته األولى قال البابا" :إن اهلل ال ّ
أبدا عن طلب المغفرة
يغفر لنا خطايانا ،ويسمعنا كلمات رحمته التي تغير كل شيء ،... ،ال تكفوا ً
وعبر عن أنه "لندع رحمة اهلل
من اهلل ،ال يوجد خطيئة ال يمكن هلل أن يغفرها إن نحن التجئنا إليه"ّ ،
أيضا يعتبر األخالق "إجابة ودعوة من اإلنسان لرحمة اهلل"" :ليست األخالق مجرد
تجددنا" .البابا ً
أبدا بل
جهد تقني صادر عن إرادة فحسب ،بل هي مسؤولية تجاه رحمة اهلل ،... ،األخالق ال تسقط ً

اهتماما بالتبشير ،وقد قال أنه
أيضا
دوما تنهض من جديد" .يبدي البابا فرنسيس في فكره الالهوتي ً
ً
ً
دما عن طرق جديدة "لنشر رسالة اإلنجيل" ،والكنيسة "ليست ذات رسالة محصورة فقط
يجب البحث ً
بمؤمني شعب اهلل ،بل تتيجة إلى جميع العالم في بشارة جديدة" ،وشد بأنه يجب على الكنيسة أن
دوما عن طرق جديدة للتبشير".
"تبحث ً
مستضعفي المجتمع
في عام  ،3112استنكر بيرجوليو ما وصفه تسامح مجتمعنا مع االعتداء على األطفال و"التخلص
من كبار السن" .تحدث بقوة ضد االعتداء على األطفال ووصفه بأنه "إرهاب ديموغرافي" ،وقال
"األطفال يتعرضون لسوء المعاملة ،وبعضهم ليسوا متعلمين وأخرون ال يستطيعون األكل .والكثير
منهم يتم إستغاللهم في البغاء واستغاللهم" ،و تكلم ضد "ثقافة النبذ" لكبار السن والتعامل معهم كما

لو لم يكن لهم قيمة .أ ّكد البابا في عظته بعيد انتخابه "أولوية المحبة المسيحية تجاه مستضعفي
المجتمع ،وهي محبة بالممارسة وليس بالتعبير ،محبة تترجم نفسها بخدمة الفقير والمريض والمظلوم
والسجين ،أي كل هؤالء الذين ينبذهم مجتمعهم".
العدالة االجتماعية
في  11سبتمبر  ،3119تحدث بيرجوليو في مؤتمر نظمته كلية الدراسات العليا في األرجنتين بعنوان
ال" :الفقر المدقع والهياكل االقتصادية الظالمة التي تسبب عدم
"الديون االجتماعية في عصرنا" ،قائ ً
المساواة كبيرة ،تشكل انتهاكات لحقوق اإلنسان" .و أكمل بوصف الديون االجتماعية بأنها "غير

أخالقية و غير عادلة و غير شرعية" خالل إضراب لمدة  41ساعة لموظفي عام في بوينس آيرس
عاصمة األرجنتين ،الحظ بيرجوليو االختالفات بين الفقراء و األغنياء و قال" :الفقراء يتعرضون
لالضطهاد بسبب مطالبتهم العمل ،و األغنياء يتم التصفيق لهم عندما يفرون من وجه العدالة".
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حماية البيئة
اسا" للطبيعة.
أدان البابا "االستغالل الجائر" للموارد الطبيعية وحث جميع البشر على أن يكونوا "حر ً
وقال البابا في عظة قداس تنصيبه" :عندما يخون اإلنسان هذه المسؤولية ،وعندما ال نعتني بالخالئق
واإلخوة ،نفسح المجال للدمار ويجف القلب .في كل عصر من التاريخ ،ولألسف ،هناك "هيرودس"

أي أشخاص يخططون مشاريع موت ،يدمرون ويعكرون وجه الرجل والمرأة".
المثلية الجنسية

إن اهلل خلق
يعتبر البابا
مدافعا عن تعليم الكنيسة الكاثوليكية االجتماعية بخصوص المثلية الجنسيةّ " :
ً
جسديا الواحد لآلخر ،في نظام قائم على العالقة المتبادلة ،يثمر في
اإلنسان ،رجالً وامرأة ،وأعدهما
ً

لكن المسيحيين مدينون
وهب الحياة لألوالد ،لهذا السبب ال توافق الكنيسة على الممارسات المثليةّ ،
ألن جميع البشر هم موضع
لجميع البشر ،باالحترام والمحبة ،بغض النظر عن توجههم الجنسيّ ،

قانونا يسمح بزواج المثليين وتبني
اهتمام اهلل ومحبته" .رغم ذلك ،فقد مرر البرلمان األرجنتيني،
ً
األطفال ،وهو ما اعتبره برجوليو "خطأ إنثربولوجي" وأحد أشكال "التمييز المبكر ضد األطفال".
اإلجهاض والقتل الرحيم
في عام  ،3112كرئيس أساقفة و كاردينال بوينس آيرس ،قدم بيرجوليو النسخة النهائية من البيان
المشترك الصادر عن أساقفة أمريكا الالتينية المسمى "وثيقة أباريسيدا" بعد إق ارره من قبل البابا بندكت
السادس عشر .نصت الوثيقة على ضرورة االمتثال و قبول تعاليم الكنيسة ضد "جرائم نكراء" مثل
اإلجهاض والقتل الرحيم" :نأمل أن المشرعين ورؤساء الحكومات ،والعاملين في مجال الصحة،

سيدركون كرامة الحياة اإلنسانية وأهمية العائلة في شعوبنا ،و سيدافعون عن حمايتها من جرائم نكراء
مثل اإلجهاض والقتل الرحيم ،وهذه هي مسؤوليتهم .ونحن نلزم أنفسنا "تماسك إفخارستي" ،بما معناه،

يجب أن نكون واعين بأن الناس ال يستطيعون الحصول على القربان المقدس وفي الوقت نفسه هم
يعملون ضد الوصايا ،وال سيما عندما يوافقون على اإلجهاض والقتل الرحيم ،وغيرها من الجرائم
الخطيرة ضد الحياة والعائلة ،وهو ينطبق بشكل خاص على مسؤولية المشرعين والحكام ،والعاملين
في مجال الصحة" .وقد وصف الحركة المؤيدة لإلجهاض باعتباره "ثقافة الموت" ،و كان يعارض

مجانا في األرجنتين.
توزيع وسائل منع الحمل
ً
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العالقة بالمذاهب واألديان األخرى

قال البابا فرنسيس في لقاءه مع ممثلين عن مختلف األديان األخرى بعيد انتخابه في الفاتيكان ،بأن
الكنيسة الكاثوليكية والمسيحية تحترم جميع األديان األخرى ،التي تحاول الوصول إلى اهلل واإلجابة
داعيا إلى حرب
عن األسئلة الوجودية بالنسبة للبشر .البابا فرنسيس أعلن خالل اللقاء انتقاده لإللحاد ً
عالمية جديدة بوجه اإللحاد ،والتطرف وقال "بالمحبة نواجه التطرف" .تعتبر عالقات البابا جيدة مع
مختلف األديان وكذلك الطوائف المسيحية األخرى ،األمر ال يتوقف على األديان اإلبراهيمية ،على

سبيل المثال فقد هنأ الداالي الما البابا فرنسيس بانتخابه وقال أنه متشوق للقائه كما التقى الباباوات
الثالثة السابقين.
الكنائس األرثوذكسية والبروتستانتية
أسقفا عمل
احدا .منذ أن كان ً
بعيد انتخابه قال البابا بأن جميع المؤمنين بالمسيح يجب أن يكونوا و ً
البابا على إنهاء أي مظهر من مظاهر الشقاق مع الكنائس األرثوذكسية الشرقية ،وكان يشارك

بصلوات تقام في الكنيسة الروسية األرثوذكسية في بيونس آيرس ،وشجع نمو العالقات بين الكنيسة
األرثوذكسية والحكومة األرجنتينية .هذه العالقات الطيبة انعكست بحضور بطريرك القسطنطينية
برثلماوس األول ،األول بين بطاركة الكنائس األرثوذكسية الشرقية المتساوين ،حضور حفل تنصيب
تعبير عن صدق األخوة بين الكنيسة الكاثوليكية
ًا
البابا في روما" ،للمرة األولى في التاريخ
وعبر البطريرك عن سعادته بنشاط البابا على صعيد العولمة والعدالة االجتماعية
واألرثوذكسية"ّ ،
ومحاربة الفقر .على صعيد العالقة مع الكنائس األرثوذكسية المشرقية ،فقد أبرق البابا تواضروس

معبر أنه "استقبل بفرح وابتهاج أنباء اختيار البابا الجديد" ووصف االنتخاب
ًا
الثاني برسالة تهنئة
عبر البابا تواضروس
طالبا "أن يذكره بصالته"؛
ً
الحقا ّ
"بالخيار المبارك" ،وقد رد البابا ببرقية شكر ً
الثاني عن رغبته في زيارة الفاتيكان ولقاء البابا بشكل شخصي.
أما من ناحية العالقة مع ثالث العائالت المسيحية ،فقد وصف البابا فرنسيس بكونه «صديق
عبر األنجليكان واللوثريون في
للبروتستانتية» ،ويفهم "بشكل جيد مناحيها الفكرية والالهوتية" ،وقد ّ
األرجنتين "عن السعادة والترحيب" عند انتخابه بابا ،معربين أن "أواصر الصداقة ،والعمل المشترك،
ال
سيزداد وثاقة" مع البابا فرنسيس .لويس باوال ،وهو أحد قسس البروتستانت اإلنجيليين وكان مسؤو ً
ماليا في أبرشية بيوس آيرس الكاثوليكية خالل رئاسة برجوليو لألرشية ،وصف البابا بالصديق الذي
ً
"كنا نق أر الكتاب ونصلّي سوية ،وتنتناول الغداء ،لدينا عالقات صداقة قوية قائمة على الثقة" .باوال
أيضا عن العالقة مع البروتستانت بأنها عالقة "بناء الجسور ،واظهار االحترام ،ومعرفة
قال
ً
االختالفات ،غير أن األساسيات جميعنا متفقين عليها ،يسوع المسيح ،القائم من بين األموات،

والمنتظرين لمجيئه الثاني" .رئيس جميعة الكتاب المقدس البروتستانتية في األرجنتين ،طلب البابا في
برقية صالتهم لنيل البركة والتوفيق ،ما دفع رئيس الجمعية المذكورة للتصريح "شبكنا أيدينا ،نحو
 2111شخص ،وصلينا له".
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اليهودية
ئيسا لألساقفة ،عالقات وثيقة مع اليهود في األرجنتين ،وقد حضر صلوات
كان للبابا ،منذ أن كان ر ً
يهودية في كنيس بيونس آيرس عام  ، 3112حيث قال خالل زيارته "أنا حاج معكم ،أيها اإلخوة
األكبر" " و هي العبارة التي أطلقها يوحنا بولس الثاني عام  3912في وصف اليهود .في عام
 3994وبعد تفجير بيونس آيرس الذي استهدف مقر إحدى الجمعيات اليهودية وأفضى إلى مقتل

شخصا ،كان البابا أول شخصية عامة توقع على عريضة إدانة الهجوم والدعوة لتحقيق العدالة.
12
ً
عبرت عن شكرها
العديد من القيادات اليهودية في جميع أنحاء العالم ،و ليس فقط في األرجنتينّ ،

"لمستوى التضامن العالي مع المجتمع اليهودي في األرجنتين" في أعقاب هذا الهجوم.

كذلك ،فقد تعاون البابا خالل رئاسته األساقفة في بيونس آير مع الرئيس السابق للمؤتمر اليهودي
العالمي ،إسرائيل سنغر ،خالل بداية العام  3111في توزيع المساعدات لفقراء المجتمع ،كجزء من
عبر سنغر عن إعجابه بتواضع برجوليو .وقد شملت
برنامج مشترك بين اليهود والكاثوليك؛ وقد ّ
خطوات البابا األخرى العديدة من دعم المجتمع اليهودي ،استضافته في كاتدرائية بيونس آيرس
الكبرى ،للنصب التذكاري ضمن احتفاالت ليلة البلوراليهودية التي تعتبر من ذكريات الهولوكست.
وكان منأول أعماله ،أو كتب رئالسة إلى حاخام روما دعاه فيها لحضور قداس التنصيب الحبري.
اإلسالم
بعد انتخاب البابا ،رحب رجال الدين المسلمين في األرجنتين بخبر انتخابه ،وقالوا في بيان أنه
دائما كصديق للمجتمع اإلسالمي" ،وأنه شخص يقف موقف "الداعم للحوار" .كان البابا
"أظهر نفسه ً
خالل رئاسته أساقفة بيونس آيرس قد زار مسجد ومدرسة إسالمية في المدينة ،ودعا إلى تعزيز
العالقة بين الكنيسة الكاثوليكية واإلسالم .سومر النوفري ،وهو األمين العام للمركز اإلسالمي في
األرجنتين قال بأن اإلجراءات التي اتخذها البابا في الماضي جعل من خبر انتخابه سبب "فرح في
أيضا أنه خالل عقد من
المجتمع اإلسالمي في األرجنتين ،وتوقع تعزيز الحوار بين األديان"؛ وقال ً
كبير في
تأثير ًا
الزمان ساهم البابا مساهمة فعالة في الحوار بين المسيحيين والمسلمين ،وأنه "ترك ًا

تاريخ العالقات بين األديان الموحدة" .في حين دعت منظمة التعاون اإلسالمي "لتحسين العالقات"
مع اإلسالم ،وقال أمينها العام أكمل الدين إحسان أوغلو أنه يجب استثمار المناسبة "الستعادة

الصداقة الحميمية بين الديانتين السماويتين" .في حين أرسل أحمد الطيب شيخ الجامع األزهر ،تهانيه
للبابا الجديد ،وكان األزهر قد قطع عالقاته مع الكرسي الرسولي في أعقاب حبرية بندكت السادس
أيضا ففي لقاءه األول مع سفراء نحو 311
عشر؛ إعادة العالقات وجدت "دليل انفتاح في المستقبل"ً .
دولة حول العالم ،قال البابا أنه سيهتم "بشكل خاص ،بالحوار مع المسلمين" ،ورحب بحضور الكثير
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من القادة المدنيين والدينيين قداس تصيبه ،وخال ًفا للقانون الكنسي والتقليد قام البابا خالل استذكار
شخصا اثنان منهم مسلمين.
غسل المسيح أرجل تالميذه ،قام البابا بالغسل حسب التقليد الثني عشر
ً

صحته

و تفيد تقارير أن البابا فرانسيس الذي انتخب في سن  22في صحة جيدة بسبب أسلوب حياته
البسيطة المتقشفة والصحية ،وهوايته لرياضة المشي .في عام  ،3929بعد وقت قصير من رسامته

ووفقا لمقابلة أجراها مع كاتب سيرته قال أنه كان بين الحياة
كاهنًا ،هدد االلتهاب الرئوي حياة الباباً .
والموت لمدة ثالثة أيام حتى تم إزالة الجزء العلوي من رئته اليمنى .يقول األطباء أن الجزء العلوي
المفقود في رئته لن يكون له تأثير كبير على صحته .في عام  3112أصيب البابا بالتهاب في عرق
متابعا حياته بشكل طبيعي.
النسا ،تعالج على إثرها خارج األرجنتين ومن ثم عاد
ً
مؤلفاته
جميع مؤلفات البابا حتى انتخابه عام  ،3131كانت باإلسبانية ،وتشمل على صعيد الكتب المنشورة:


في السماء واألرض .3131 -



تأمالت للرهبان - 1982.

أسقفا:
أما الرسائل الرعوية التي وجهها بحكم كونه ً








تأمالت بالحياة الرسولية 1986.
تأمالت أمل 1992

الحوارات بين يوحنا بولس الثاني وفيدل كاسترو 1998.

وضع الوطن على أكتاف الشخص 2004.
األمة التي سيتم بنائها - 2005.

الفساد والخطيئة 2006.

عن اتهام الذات  - 2006.القوة الحقيقية هي الخدمة 2007.
عقل مفتوح ،وقلب مؤمن 2012.
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